
  
 
 
    

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2010. 

 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: Exp. 105/10 
Data: 08/11/2010 
Horari: 20,30 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents 
Alcalde 
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A) 
 
Regidors: 
Sr. Manel Bastias i Rosell (L’A) 
Sra. Arola Campañà Barceló (L’A) 
Sr. Albert Roquet i Estorch (CiU) 
Sr. Josep Bellvehí Sàenz  (CiU) 
Sr. Josep Mª Vinyeta Puntí (CiU) 
Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC) 
 
Secretària 
M. Teresa Cunillera i Girona 
 
A Viladrau, essent les vint trenta hores del dia vuit de novembre de dos mil deu, es 
constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els  Srs. Regidors que es relacionen a 
l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la Secretària de la 
Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària, per a tractar dels assumptes 
de l’ordre del dia. 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, i un cop comprovada l’existència del quòrum que cal 
perquè sigui iniciada, s’entra en el debat dels següents punts de l’ordre del dia: 
 
 
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE 4 D’OCTUBRE 

I 2 DE NOVEMBRE DE 2010. 
 

En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals, 
aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President pregunta si algun 
membre de la Corporació ha de formular alguna observació a les actes extraordinàries 



de 4 d’octubre de 2010 i de 2 de novembre de 2010, que s’ha distribuït amb la 
convocatòria. 

 
Les actes s’aproven per unanimitat. 
 
  

2. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins 
a la data (Decrets 120 a 140 de 2010). 
 
 
3.- PROPOSTA APROVACIÓ  EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CREDIT I 
DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 4/10.- 
 
ANTECEDENTS: 
 
Atès que aquest Ajuntament es troba en la necessitat i urgència de suplementar o 
assignar crèdit a algunes partides per a la realització d’unes despeses específiques i 
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, resultant insuficient el 
crèdit previst: 
 
Atès que algunes de les partides de despeses no estan compromeses i les seves 
dotacions es poden reduir sense pertorbació del servei, això permet suplementar algunes 
partides amb despeses previstes que no poden demorar-se fins l’exercici següent, com 
són les partides d’amortització que es suplementen amb la mateixa quantitat que es 
redueix de les partides d’interessos. 
Atès que com a conseqüència de les inversions d’urgència realitzades a la Piscina 
Municipal, cal augmentar la consignació inicialment prevista a l’igual que la partida 
d’estudis i treballs tècnics, atès que s’han hagut de contraure les despeses de redacció 
dels projectes inclosos en el  FEOSL. 
Atès que resulta acreditat que s’han atorgat diverses subvencions, no previstes 
inicialment al Pressupost, per a finançar obres d’inversions, i s’han produït diversos 
ingressos, que permeten incrementar en aquesta mateixa quantitat les despeses. 
 
 FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. 
2. Articles 35 a 38 del RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I 
del Títol VI de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en 
matèria de pressupostos. 
3. Bases d’execució del Pressupost. 

 
Despeses a finançar: 
 
A/ Suplements dels crèdits per anul·lacions o baixes d’altres partides del pressupost: 
 
 
 
 



  
 
 
    

Consignació de despeses amb crèdits en baixa 
  

Partida inicial Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
baixa 

Consignació 
definitiva 

011 31000 Interessos préstec Caixa Girona 4.700,00 € 3.000,00 € 1.700,00 € 

011 31006 Interessos préstec La Caixa 2.000,00 € 1.200,00 € 800,00 € 

TOTAL BAIXES   4.200,00 €  

Consignació de despeses amb crèdits en alta 
 

Partida inicial Nom Consignació 
inicial 

Proposta d’alta Consignació 
definitiva 

011 91300 Amortització Caixa Girona 7.000,00 €        4.200,00 €        11.200,00 €

TOTAL ALTES   4.200,00 €  

 
 
B/ SUPLEMENT PER MAJORS INGRESSOS: 
 
DESPESES: 
 

Partida  Nom Consignació inicial Proposta 
augment 

Consignació 
definitiva 

130 21400 Vehicles municipals 2.000,00 € 880,00 € 2.880,00 € 

151 21005 Conserv. Enllum. Públic 10.000,00 € 1.400,00 € 11.400,00 € 

172 21400 Vehicle municipal Brigada 2.500,00 € 2.200,00 € 4.700,00 € 

230 21200 Conserv. Can Sià 600,00 320,00 € 920,00 € 

151 63700 Projectes varis 22.000,00 € 21.000,00 € 43.000,00 € 

340 63200 Inversió Piscina 15.000,00 € 13.500,00 € 28.500,00 € 

342 62700 Obres pavelló –plaques- 50.000,00 € 3.600,00 € 53.600,00 €  

920 22706 Estudis i treballs (projecte) 37.000,00 € 8.500,00 € 45.500,00 € 

338 22699 Altres festes (festival)  25.000,00 € 5.000,00 € 30.000,00 € 

338 22608 Festa Major  29.500,00 € 3.000,00 € 32.500,00 € 

929 27000 Devolucions llicències  31.000,00 3.000,00 € 34.000,00 € 

943 46300 Transferen. Mancom. 210,00 € 200,00 € 410,00 € 

943 48006 Agència energia Osona 600,00 220,00 € 820,00 € 

920 64800 Quotes renting 3.650,00 € 25,00 € 3.675,00 € 

151 63100 Obres cami Mancom.  17.500,00 € 17.500,00 € 

TOTAL DESPESES   80.345,00 €  

 
 
 
 
 
 



INGRESSOS: 
 

Partida  Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
consignació 

Consignació 
definitiva 

75009 Subvenció PLEGAC  51.938,00 €             

75010 Subvenció turisme (oficina)  5.907,00 €  

45008 Subvenció cultura (festival)  5.000,00 €  

75011 Subvenció M.A. –Camí -  17.500,00 €  

TOTAL 
INGRESSOS 

  80.345,00 €   

 
 
 
Es proposa als reunits l’adopció del següent ACORD: 
 
ACORD: 
 

1. Aprovar provisionalment l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, 
per majors ingressos recaptats en les quantitats especificades. 

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província. 

3. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les. 

 
Posada a votació la proposta hi voten a favor els 3 Regidors de L’A, en contra els 3 
Regidors de CiU, i el Regidor d’ERC s’absté, per tant havent-hi empat, dirimeix el vot 
de qualitat de l’Alcalde que hi ha votat a favor i per tant queda aprovada la proposta 
per majoria simple.  
 
Intervencions: 
 
El Sr. Albert Roquet: Manifesta que el grup de CiU està en desacord amb l’augment de 
la partida per obres del pavelló, que inclou el cost de la climatització i trasllat de les 
plaques solars, que es tanca en 53.000,00 €, amb un augment de 34.000,00 €. Creuen 
que és un cost massa elevat, pensen que no s’ha sigut massa rigurós en el seguiment de 
l’obra.  
També creuen que té un cost massa elevat l’adquisició de la màquina per neteja, la 
bobcat  de segona ma, per 18.500,00 € quan s’havia parlat d’uns 10.000,00 €. 
I per últim també els sembla important comentar que en la partida d’Altres Festes 
Populars s’inclou el cost de la Duatló, per un import de 628,00 € que ha assumit 
directament l’Ajuntament, quan aquesta activitat la fa una entitat privada, i a les 
associacions i entitats locals se’ls dona menys diners i a més a més se’ls paga tard i se’ls 
demana justificants a tor i a dret. El tracte, creuen, és discriminatori.  
Per aquestes raons el grup de CiU votarà no a la proposta presentada. 
 
El Sr. Alcalde: Intervé per a contestar els punts de la següent manera: 
En quan al tema de les plaques creu que era important traslladar-les ja que d’alguna 
manera s’estan amortitzant, i si aquestes plaques són bones han de tenir una garantia de 
20 anys, per tant si tenen aquesta duració era necessari mantenir-les. Pel que fa a la 
climatització s’ha aprofitat que teníem una subvenció per ampliar els pous, tenint en 



  
 
 
    

compte les dimensions del poliesportiu, potser encara caldrà ampliar-ho més per acabar-
ho d’optimitzar. 
Pel que fa a la maquinària, cal tenir en compte que a la mateixa partida hi ha dues 
màquines, la de neteja, la bobcat, per import del que ja es va dir i una màquina de tirar 
sal, per la qual també s’han concedit ajudes. 
En quan a l’últim punt cal fer constar que la Duatló, la tira endavant l’Ajuntament amb 
l’ajuda d’un particular, i s’ha tirat endavant amb la voluntat de fer activitats que portin 
gent a Viladrau, en tot cas entén que cal donar-li les gràcies, i aprofita per comunicar 
que ara al novembre es torna a fer. 
 
El Sr.Roquet, continua qüestionant el cost del trasllat de les plaques solars, doncs una 
part important d’aquest cost és l’estructura de ferro, doncs el trasllat de les plaques està 
sobre uns 3.324 € i la resta fins a 18.000 € és el cost de l’estructura, que els sembla 
exagerat i que segurament es podia haver evitat si s’aprofitava la mateixa estructura. 
 
El Sr. Alcade, contesta que aquest import no és només la nova estructura sinó que s’ha 
hagut de fer una base de formigó per tal que aguantés també com aparcament per a 4 
cotxes. 
 
El Sr.Roquet acaba dient que el seu grup no es qüestiona qui ho ha fet o com s’ha fet 
sinó el cost que això implica. 
 
Per últim, el Regidor Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC, manifesta que ell no té 
cap motiu per a votar-hi en contra, i que seguint el mateix criteri que va seguir en la 
votació dels pressupostos, s’absté. 
 
 
4.- PROPOSTA APROVACIÓ MAPA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS DE VILADRAU (MIEM).- 
 
Vist el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi de Viladrau, 
redactat per l’empresa Itik, quin projecte ha estat subvencionat pel Consell Català de 
l’Esport. 
 
Atès que el document ha estat informat pel Consell Català de l’Esport i compleix amb 
els punts establerts a les bases de la convocatòria de subvencions per a la redacció de 
mapes d’instal·lacions i equipaments esportius dels municipis de Catalunya. 
 
Atès que s’han incorporat al document les observacions que figuraven en l’informe 
d’adequació al PIEC, de data 07/07/2010. 
 
Per tot això es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi de 
Viladrau, redactat per l’empresa ITIK, S.L. i que ha estat subvencionat pel Consell 
Català de l’Esport. 
 



SEGON.- Trametre un exemplar del document, tant en format paper com també en 
format digital, al Consell Català de l’Esport als efectes de que es pugui incorporar les 
conclusions del MIEM als Estudis de localització que despleguen la xarxa bàsica del 
PIEC. 
 
La proposta és aprovada per majoria absoluta amb el vot a favor dels 3 Regidors de L’A 
i del Regidor d’ERC, i amb l’abstenció dels 3 Regidors de CiU. 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Alcalde comenta, en relació al pavelló poliesportiu, el que ja es va dir en un altre 
Ple, on el Regidor Sr. Roquet va tractar de mentider al Sr. Alcalde qual els va dir que el 
Consell Català d’Esports els havia tancat la porta sobre aquest pavelló perquè no 
complia, que hi havia mancances. Ara demana que es llegeixi el MIEM i que vegi 
quines són les mancances del poliesportiu, quines solucions proposa i que rectifiqui el 
que va dir en aquell Ple.  Doncs si bé en un principi se’ls van tancar les portes del 
Consell Català de l’Esport després al veure que eren un altre Ajuntament se’ls va 
explicar que calia fer aquest document, el MIEM, on es reflecteixen les mancances i les 
necessitats de futur, per tal de poder optar a ajudes del Departament, tal i com ja us 
havien dit a vosaltres, en referència a l’equip de govern anterior, i no en van fer cas, tot i 
que si n’haguessin fet cas segurament no hauria costat ni un duro i ara, haver-lo fet en 
presses ens està suposant una despesa important. 
A més a més el MIEM exposa totes les mancances, no només del poliesportiu sinó 
també de totes les instal·lacions esportives municipals, i les previsions de futur, un cop 
redactat el document s’ha passat al Consell Català de l’Esport, que ara s’anomena 
Agència catalana de l’Esport, i un cop incorporades les seves recomanacions s’ha 
elaborat aquest document definitiu, redactat amb el suport del mateix Consell que l’ha 
subvencionat quasi al 100%, i que ara es presenta a aprovació pel Ple. 
Per últim dir que el document preveu un pla d’execució en dues etapes que va del 2010 
al 2013 i del 2013 al 2017. Aquest projecte preveu en la xarxa bàsica les mancances del 
pavelló, els vestidors, que es van fer a posteriori i que no són reglamentaris, la sala 
anexa al pavelló i el magatzem ha de donar a l’exterior, cosa que ja es preveia en un 
projecte que hi ha a l’Ajuntament però que no es va tirar endavant. El terra del pavelló 
tampoc és homologat. Amb tot això a partir d’ara s’ha de seguir la guia del MIEM. 
En quan a la fase complementària del 2013 al 2017, hi ha la millora del vas de la 
piscina, els vestidors, el camp de futbol que s’haurà de fer de gespa artificial, els 
vestidors, la pista de tenis que també caldrà reparar i ampliar, i també s’ha inclòs el 
senderisme i una actuació conjunta amb el Club de Polo per a muntar una hípica que 
pugui tenir també un us públic. 
Tot això es podrà tirar endavant amb les ajudes que a partir de l’aprovació del MIEM es 
podran demanar. 
Amb tot això vol dir, que li sap greu que només es vegi, des del grup de CiU, el cost 
dels pous de la calefacció o del trasllat de les plaques, quan ells saben que s’han fet 
moltes altres intervencions tant o més necessàries, com són refer totalment les grades, i 
aprofitar per passar-hi els tubs, i altres intervencions que han suposat un esforç 
important per l’Ajuntament. 
 
Intervé a continuació El Sr. Roquet, del grup municipal de CiU i diu: Jo li haig de dir  
Sr. Alcalde que vostè passarà a la història com l’Alcalde que més destrossa les 
instal·lacions que té Viladrau, destrossa a nivell verbal, doncs això és el que fa quan ve 
a un Ple i ho critica tot o bé va a la TV i parla del centre cultural i diu que està obsolet. 
Que tingui una animadversió pel grup de CiU i per tot el que va fer, ho pot entendre, 



  
 
 
    

però que els seus arguments es basin sempre en desacreditar tot el que té Viladrau, no 
ho entén. 
En quan al projecte, que tant li agrada treure al Sr. Alcalde, que no es va executar del 
poliesportiu, ha de dir que pujava 3 vegades més i per això el grup de govern el va 
desestimar. I vol deixar clar que si retreu aquest tema per provocar-lo sàpiga que a ell 
no li fa ni fred ni calor. 
El poliesportiu es va demanar com a sala polivalent, doncs es pretenia que s’hi 
poguessin fer altres coses, com festa major, etc. No es va voler posar parquet perquè el 
manteniment hauria resultat molt car, tenint en compte els actes que s’hi pretenien fer. 
Per tant les coses s’han d’entendre dins del seu context, i cal valorar també l’estalvi que 
ha suposat pel poble fer la festa major en el Poli. 
Per últim el Sr. Roquet, contesta, pel que fa a la petició que li fa el Sr. Alcalde que 
rectifiqui sobre les afirmacions del Consell Català de l’Esport, vol deixar clar que ningú 
els va dir que s’esperessin, sinó que no hi havia diners i que s’espavilessin, i que l’únic 
que podien fer era en tot cas fer les gestions perquè podessin anar al Poliesportiu de 
Taradell. 
 
Per acabar aquest punt, el Sr. Alcalde, vol deixar constància que no deixa totes les 
instal·lacions fetes durant el govern del grup de CiU, per terra, sinó que sempre ha dit 
que el pavelló era una obra necessària,  no està dient això. Tampoc va contra les 
instal·lacions del CCEN sinó que ha dit que cal renovar algunes instal·lacions que pel 
pas del temps han quedat obsoletes, però evidentment com Alcalde mai anirà contra les 
instal·lacions municipals. Només vol deixar clar que el cost d’aquest poliesportiu quan 
estigui en condicions, haurà costat més que el projecte que es va desestimar, i així ho 
demostrarà. 
L’equip de govern vol deixar clar que el que està fent és mirar pel bé del poble, i no vol 
que es qüestioni la seva paraula, el projecte del MIEM està sobre la taula, i té l’Agència 
Catalana de l’Esport que avala el que està dient. 
 
 
5.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
SECRETARIA D’HABITATGE, EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I 
L’AJUNTAMENT DE VILADRAU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNS 8 
HABIATGES DOTACIONALS DE LLOGUER AMB PROTECCIÓ OFICIAL 
AL MUNICIPI DE VILADRAU.- 

 
Vist el conveni de col·laboració entre la Secretaria d’Habitatge del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal d’Osona 
i l’Ajuntament de Viladrau, amb la finalitat de portar a terme la promoció d’uns 8 
habitatges de lloguer dotacionals amb protecció oficial i aparcaments al Municipi de 
Viladrau. 
 
Vist l’estudi arquitectònic previ elaborat per la Direcció General de Promoció de 
l’Habitatge, així com el que disposa la Llei 18/2007 de Dret de l’Habitatge i el Decret 
106/09 del Registre de Sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Catalunya, 
 
Els reunits, per unanimitat adopten el següent ACORD: 



 
- Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament, la Secretaria d’Habitatge 
i el Consell Comarcal d’Osona, per a la construcció d’uns 8 habitatges dotacionals de 
lloguer amb protecció oficial al Municipi de Viladrau. 
 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Alcalde explica en què consisteix el projecte, que suposarà la construcció d’un 8 
habitatges, on el promotor té una concessió per uns 20 o 25 anys per a què li resulti la 
inversió, i surten a un preus molt assequibles, i l’Ajuntament en el cas que no es 
lloguessin tots es podria fer càrrec dels lloguers dels pisos que no surtin al mercat. 
 
El Sr. Roquet, del grup municipal de CiU, comenta que votarien a favor sempre i quan 
s’incloguin unes clàusules on es digui que degut a la situació actual, es obligatori agafar 
empreses o personal de Viladrau, per una part, i per un altra clarificar en quin moment 
aquests habitatges passen a ser de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde contesta que, pel que te entès aquest condicionant no es pot posar, en tot 
cas es pot recomanar, i sempre s’ha fet així, però posar aquesta condició específica no 
es pot fer, per tant demana al Sr. Roquet si condiciona el seu vot a això. 
 
El Sr. Roquet demana que es tingui en compte aquest suggeriment d’alguna manera en 
el moment de redactar les bases, doncs la gent no entendrà que no hi hagi personal de 
Viladrau. 
 
El Sr. Alcalde contesta que sempre s’ha convidat a participar en les adjudicacions a les 
empreses del Municipi, encara que de vegades no poden concursar per no complir els 
requisits que exigeix la normativa. Però si compleixen poden participar igual que els 
altres que puguin venir de fora, evidentment. 
 
El Sr. Basties, comenta que per les reunions que ell ha anat, ha constatat que es molt 
difícil que una empresa pugui aguantar els costos que suposa fer una promoció d’aquest 
tipus. 
 
El Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC, entén que els habitatges protegits és una 
necessitat que té Viladrau, i per tant no creu que s’hagi de condicionar i en aquest sentit 
ell hi vota a favor. 
 
Per últim el Sr. Roquet demana que es tingui en compte de deixar clar que si per la raó 
que fos l’empresa deixés l’obra inacabada, l’Ajuntament tingués la possibilitat de, si ho 
creu oportú, tirar-ho endavant. 
 
El Sr. Alcalde comenta que de moment es tracta d’aprovar el conveni, però que en les 
fases següents de redacció de plecs i de licitació es tindran en compte totes aquestes 
qüestions. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
    

6.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.- 
 
Punt jove: 
 
El Sr. Roquet, del grup municipal de CiU, comenta que ha vist en els decrets d’Alcaldia 
que s’havia allargat el contracte de la persona que porta el Punt Jove amb 15 hores, i 
creuen que si pot s’hauria d’ampliar, per no discriminar el punt jove. 
 
El Sr. Alcalde demana perquè diu que es vol discriminar al punt jove, quan sempre s’ha 
intentat de mantenir-lo, d’obrir-lo, de buscar solucions, quan molts municipis del 
voltant el que han fet és tancar-lo. Per això no li agrada que diguin que es vol 
discriminar el punt jove. 
 
El Sr. Roquet diu que vol dir que quan L’Alternativa entra a l’Ajuntament, hi ha una 
persona a jornada completa i ara el que fa és retallar-lo i dedicar-hi menys hores. 
 
El Sr. Alcalde contesta que en els moments actuals no es poden mantenir els mateixos 
serveis sinó que cal ajustar el cinturó, però de tota manera s’ha mantingut no com en 
altres llocs. 
 
La Sra. Campañà contesta que després de parlar amb la persona que hi ha al punt jove 
s’ha constatat que els dimarts, dimecres i dijous no hi va ningú. Els dies que hi va més 
gent són els divendres i els dissabtes, per tant cal optimitzar els horaris. 
 
El Sr. Bayarri, entén que es un tema condicional i que en tot cas amb el temps s’haurà 
de veure com queda. 
 
El Sr. Alcalde diu que és així, ja que de moment s’ha fet un contracte temporal només 
per solventar el tema davant la marxa de l’anterior responsable. 
 
 
Festa dels avis: 
 
El grup de CiU demana que, per decidir  a quin restaurant es fa el dinar dels avis, es faci 
un preu de menú marcat per l’Ajuntament i se’ls presenti als restaurant per a veure 
quines propostes fan amb el mateix preu, per tal d’evitar malentesos. 
La Regidora Sra. Campañà, comenta que es va demanar a tots els restaurants del poble 
perquè presentessin la seva oferta i finalment es va donar a l’Hostal de la Glòria perquè 
va ser qui va presentar la millor oferta. 
El Sr. Alcalde demana quin va ser el malentès. 
El Sr. Roquet, contesta que no està autoritzat per a dir qui li ha dit, però hi ha hagut un 
malentès en relació a com s’han demanat els pressupostos per això demana que es 
clarifiqui millor per evitar-los. 
El Sr. Alcalde contesta que s’ha intentat fer la rotació, i quan un restaurant no fa el dinar 
dels avis es procura enviar-hi les persones que venen a actuar. Es procura sempre 
repartir-ho. 



La Sra. Campañà contesta que a tothom se li va presentar la mateixa carta, i només 
s’han van presentar 2. 
El Sr. Roquet creu que seria millor fer una ronda de restaurants, establint el preu 
l’Ajuntament. 
El Sr. Alcalde contesta que de cara a l’any vinent ja se’n tornarà a parlar. 
  
La Sra. Campañà demana als Regidors que si volen fer algun escrit per la Revista El 
Poble l’últim dia d’entrega és el proper 20 de novembre. 
 
Per últim el Sr. Alcalde convida als Regidors a la festa dels avis el proper dia 11 de 
novembre. 
 
  
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 22 
hores,  aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico. 
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